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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  16/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  275/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 18η Ιουνίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 16η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 12-6-2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4)  Γιαννακούλας 
Γρηγόριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 269 απόφαση), 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) 
Κοσµόπουλος Βασίλειος 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος 
Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας Ιωάννης , 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος, 20) Σπίνος 
Γεώργιος, 21) Τσακαλάκου Σταυρούλα (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 273 απόφαση) και 22) 
Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 267 απόφαση).   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 3) Μπάκας ∆ηµήτριος, 4) Οικονοµάκου Μαρία και 5) Ράλλης 
Γεώργιος.  
  
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου, κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Αρτεµισίας, κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας, κ. Βεργινάδης 
Νικήτας, 4) Λαδά, κ. Βουτσής Γεώργιος,  5) Μ. Μαντίνειας, κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 6) 
Ελαιοχωρίου, κ. Κούτρος Χρήστος,  7) Σπερχογείας, κ. Περρωτής Παναγιώτης, 8) 
Ασπροχώµατος, κ. Σπανός Αντώνιος, 9) Βέργας, κ. Χειλάς Ευάγγελος και 10) Καρβελίου, κ. 
Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Λεϊκων, κ. Βρυώνης Φώτιος, και 3) Αλαγονίας, κ. Μέλιος 
Ιωάννης.  
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «∆ιευθέτηση – εγκιβωτισµός ρέµατος 
¨Ρίζος¨ και κατασκευή παρακειµένων δρόµων στην Ανατολική Συνοικία Καλαµάτας». 

 
Η π’ αριθµ. πρωτ. 14290/16-6-2009 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καλαµάτας, η οποία ήταν στο φάκελο του θέµατος για ενηµέρωση των µελών του Σώµατος, 
αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΕΡΓΟ    :  ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΡΙΖΟΣ» ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
                ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. 
ΘΕΜΑ    :  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ . 
ΣΧΕΤ.:     Υπ’ αριθµ. 13409/4 -6 – 09  αίτηση του αναδόχου. 
 
                     Σ  Τ  Ο  Ι  Χ  Ε  Ι  Α      Ε  Ρ  Γ Ο  Υ. 
 
 
1.  ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ :  ΘΗΣΕΑΣ 
2.  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:      687.356   € 
3.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :    999.500,43  Ευρώ µε Φ.Π.Α 
4.  ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ 

 ΣΥΝΤΑΞΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:  295/2007 αποφ. ∆.Ε . 
5.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :  25/9/07  
6.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :  361/2007 απ. ∆.Ε 
7.  ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ:  687.085,64   € µε Φ.Π.Α  
8.  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ :  19-2-08 αριθµ. πρωτ. 3932. 
9.  ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ                  :     ΤΣΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.∆.Ε. 
10.   ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 31,26% . 
11.   ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ       :  240 Ηµέρες έως  19 / 10 /2008. 
        ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ :                      ΑΠΟΦΑΣΗ  547/2008 ∆.Σ  έως 28/2/09,  
                                                        ΑΠΟΦΑΣΗ 90/2009    ∆.Σ έως 15/6/09. 
 
                   Ε   Ι   Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η  
 
  Ο ανάδοχος µε την παραπάνω σχετική αίτηση του ζήτησε την παράταση της 
προθεσµίας εκτέλεσης του έργου  έως τις 31/08/09 για τους  λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται στην αίτησή του. 

Από τους λόγους αυτούς αποδεχόµαστε και θεωρούµε σαν αιτίες παράτασης τους εξής 
: 
     α)  Την αδυναµία εκτέλεσης των εργασιών τοποθέτησης του κύριου αγωγού από την 
διατοµή Κ474 έως Κ470 ( όριο σχεδίου πόλης ) λόγω της αλλαγής της κλίσης που προέκυψε 
από τεχνικούς λόγους & σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 11832/20-5-09 επισυναπτόµενο έγγραφο 
της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. 
     β) Την αναγκαιότητα επέκτασης του αγωγού µετά την διατοµή Κ470 κατά 70 µέτρα περίπου 
σύµφωνα µε το παραπάνω έγγραφο της ∆ΕΥΑΚ. 
    γ) Την αδυναµία σύνδεσης του αγωγού στον κόµβο της Λακωνικής λόγω της ροής του 
αγωγού τους χειµερινούς µήνες καθώς και των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών ρυθµίσεων που 
απαιτούνται. 
       Λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι µέχρι σήµερα έχει εκτελεστεί περίπου το 90% του συµβατικού 
αντικειµένου , κάνουµε  εν µέρει δεκτή την αίτηση του αναδόχου  και  
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                   Π  Ρ Ο Τ  Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε  
 
  Την παράταση της προθεσµίας εκτέλεσης µε αναθεώρηση , των εργασιών που 
αναλυτικά αναφέρονται στα σηµεία α. β, γ,  της εισήγησης µέχρι την 17/8/09 σύµφωνα µε το 
άρθρο 5 παρ. 4 του Ν1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6α του Π. ∆  609/85. 
                                                                                                          Καλαµάτα    10 - 6-  09  
  ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ                        Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                         Ο  ∆/ΝΤΗΣ  Τ. Υ  ∆ΗΜΟΥ 
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ            ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                     ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ        
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ . ΜΗΧ/ΚΟΣ           ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ      
 
ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 
 
ΚΟΙΝ/ΣΗ   :   Τ. Υ ∆ΗΜΟΥ . 
ΣΥΝ/ΝΑ   :    Υπ’ αριθµ. 13409/4-6-09 αίτηση παράτασης αναδόχου.  
                    Υπ’ αριθµ 11832/20-5-09 έγγραφο ∆ΕΥΑΚ.»                                                 
 
Επί της παραπάνω εισήγησης υπήρχε χειρόγραφη παρατήρηση του ∆ιευθυντή Τεχνικών 
Υπηρεσιών κ. Τζαµουράνη, η οποία έχει ως εξής:  
 
«Παρατήρηση: Θεωρώ ότι η παράταση είναι µεγάλη. Εκτιµώ ότι οι υπολειπόµενες εργασίες 

είναι δυνατόν να εκτελεσθούν µέχρι 30/7/2009.  
                                                                               

(υπογραφή)» 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

 
Η επιβλέπουσα λέει 17/8 και ο ∆ιευθυντής λέει 30/7. 
 

Κ. Σπίνο εδώ έχει δύο πράγµατα. Τι προτείνετε; 
 

Έτσι είναι, θα σας ενηµερώσω. Η εντολή που έχει δοθεί εδώ και δύο µήνες, µπορεί 
και παραπάνω, κατ’ αρχήν από το ∆ήµαρχο που επιµένει σε κάθε σύσκεψη και 

µετέπειτα και από µένα, προς τους υπηρεσιακούς παράγοντες, είναι ¨τέρµα οι παρατάσεις¨. Το 
έχουµε πει πολλές φορές και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο εδώ, µόνο κάτω από ιδιαίτερους λόγους 
και πάντα σε όλους τους εργολάβους έχουν ενηµερωθεί, αυτό που είπε και ο κ. Κοσµόπουλος 
πριν για όλα αυτά τα έργα να µην περιµένουµε τις αναθεωρήσεις.  
Όσον αφορά το συγκεκριµένο έργο πολύ σωστά ο ∆ιευθυντής δίνει 31/7 µε τη δικιά του 
παρατήρηση ότι µπορεί να τελειώσει και να πληρωθεί το έργο. Η παρέµβαση που έκανα εγώ 
και γι’ αυτό σηµειώνεται επάνω και πρέπει να ενηµερώσω το Σώµα, θεωρώ ότι µπορούµε να 
δώσουµε ακόµα 17 ηµέρες στον εργολάβο, γιατί πρέπει να σας πω ότι, όχι το 90 που λέει εδώ, 
πραγµατικά ο ¨Ρίζος¨ είναι ολοκληρωµένος κατά 95 %  και επειδή αυτή τη στιγµή πραγµατικά 
είναι πιστέψτε µε το 95 % και επειδή, µάλιστα αυτό που κάνει είναι εκτός αντικειµένου από 
την αρχική µελέτη αλλά που δόθηκε γιατί είναι αναγκαίο να γίνει, µάλιστα θα διακοπεί και η 
Λακωνικής για δύο ηµέρες, µου ζήτησε ο εργολάβος προσωπικά να πάει 30/8 του είπα µέχρι 
17/8 µπορούµε να τη δώσουµε. Το ζητάω εγώ και η επιβλέπουσα θεωρώ 17 ηµέρες, γιατί 
πραγµατικά ο εργολάβος εκεί, το λάθος ήταν οι προηγούµενες παρατάσεις. Αυτή εδώ 
πραγµατικά έχει φθάσει στο 95 % και θεωρώ ότι για 17 ηµέρες δεν τίθεται θέµα.  

 
Άρα 17/8; 

 
Κοιτάξτε να δείτε. Είναι σαφές ότι υπάρχει µια διάσταση απόψεων και δεν 
είναι καλό να φθάνει η διάσταση απόψεων στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Υποθέτω ότι οποιαδήποτε παράταση επιβάλλεται σε συνεννόηση µε το ∆ιευθυντή της 
Υπηρεσίας και όχι από τον πολιτικό προϊστάµενο. Με συγχωρείς Γιώργο αλλά έτσι είθισται να 
γίνεται στις υπηρεσίες. Εγώ ψηφίζω ότι λέει ο ∆ιευθυντής. 

 
Θέλω να πω δυο κουβέντες για το Βασίλη τον Τζαµουράνη και το έργο το οποίο 
προσφέρει πράγµατι µε αυταπάρνηση και οτιδήποτε του έχει ζητηθεί από 

οποιονδήποτε ∆ήµαρχο µέχρι τώρα έχει αγωνισθεί να το υλοποιήσει και το κάνει χωρίς να 
υπολογίζει κόπο και χωρίς να υπολογίζει χρόνο. Νοιώθω αυτή την υποχρέωση να τον 
ευχαριστήσω δηµόσια γι’ αυτό. 
Για πρώτη φορά παρουσιάζεται εδώ αυτό το µικροζήτηµα. ∆εν είναι καν ζήτηµα 5 ή 10 µέρες. 
Εκείνο το οποίο εγώ γνωρίζω είναι η άριστη συνεργασία την οποία έχει ο Γιώργος ο Σπίνος µε 
τον Τζαµουράνη και µε όλα τα στελέχη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Συνέβη για ένα 
έργο που έχει ολοκληρωθεί κατ’ ουσίαν, εκτίµησε ο Αντιδήµαρχος κάποια πράγµατα, σκέφθηκε 
και είπε κάτι. ∆εν χάλασε δα και ο κόσµος για 10 ή για 15 µέρες. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει 
ζήτηµα, δεν θίγεται κανένας, η εισήγηση που κάνει ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος να ψηφιστεί και 
να υλοποιηθεί. Το θέµα είναι να τελειώσει και το άλλο 3 %. 

 
Να πω κάτι. ∆εν θα χαλάσω το χατίρι του Γιώργου. Επίτηδες το είπα το 
προηγούµενο. Πολλές φορές υφ’ έρπουν διαδικασίες και βρίσκουν ένα 

τρόπο ανέξοδο να εκδηλωθούν δηµόσια. Ανησυχώ για το φαινόµενο και θεωρώ ότι θα πρέπει 
να µεταχθεί στις σχέσεις οι οποίες προφανώς έως ένα βαθµό έχουν µια ένταση να 
αποκατασταθούν. 

 
Ευχαριστώ. Οµόφωνα το 17/8. Για 10 µέρες δεν είναι τίποτα. 
 

∆εν τίθεται θέµα. 
 
∆εν υπάρχει ένταση, ούτε σε σχέσεις, ούτε πουθενά. 
 

Ο Βασίλης καθαρά υπηρεσιακά πρέπει να τηρήσει την εντολή του ∆ηµάρχου. Εγώ 
όµως εκείνη τη στιγµή, για τον εργολάβο για να τελειώσει, γιατί πιστέψτε µε είναι 

στο 95 % ...... 
 
Γιώργο, άστο, άστο.  
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την  παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει την παράταση προθεσµίας εκτέλεσης µε αναθεώρηση, εργασιών που 
αναλυτικά αναφέρονται στα σηµεία α, β, γ, της παραπάνω εισήγησης, του έργου 
«∆ιευθέτηση – εγκιβωτισµός ρέµατος ¨ΡΙΖΟΣ¨ και κατασκευή παρακείµενων 
δρόµων στην Ανατολική Συνοικία της Καλαµάτας» έως και την 17η/08/2009 
σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6α του Π.∆ 
609/85. 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 7. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 11. Λαγανάκος Γεώργιος  

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας Ιωάννης 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 2 Ιουλίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 


